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Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social és un equip que dissenya i 

ofereix eines per implicar les institucions públiques, les entitats del tercer 

sector, les empreses i la ciutadania en una gestió més responsable del 

territori. Amb els nostres projectes fomentem la cultura de la 

sostenibilitat, que aposta per un model de societat que compagini la 

plenitud personal i l'equilibri planetari.

L'àmbit d'actuació dels nostres projectes és el territori en un sentit ampli, 

que inclou les temàtiques següents: natura i biodiversitat, paisatge, 

custòdia del territori, territori i urbanisme, ecoturisme i, en darrer terme, 

la citada cultura de la sostenibilitat. Entenem que l'entorn on vivim ens 

permet desenvolupar-nos com a persones i com a societat, i per això cal 

gestionar-lo de manera responsable.

Volem fomentar la

cultura de la sostenibilitat

Els nostres serveis s’agrupen en quatre àrees de treball: 
coneixement, comunicació, participació i estratègia.

Presentació



La gestió responsable del territori és aquella que: 

 Fa compatibles les activitats humanes amb el manteniment dels valors 
intrínsecs de l’entorn natural, rural i urbà, tot promovent un aprofitament 
racional dels recurs.

 Reconeix els condicionants físics i biològics del propi entorn. 

 Satisfà les necessitats materials i immaterials de la ciutadania en general i de 
les poblacions rurals en particular.

 Referma la identitat local i aposta per la cultura autòctona.

 Afavoreix el coneixement social del territori i actituds de respecte i 
d’implicació ciutadana.

 Fomenta la participació de la societat en els processos de presa de decisions.

A Espai TReS somiem en una societat en harmonia amb el seu entorn. Per 

això, la nostra raó de ser, la nostra missió, és facilitar i fomentar que les 

persones i la societat en general s'impliquin activament en una gestió més 

responsable del territori en el marc d'una cultura de la sostenibilitat.

A Espai TReS apliquem la 

responsabilitat social
en el nostre dia a dia:

Què és la gestió responsable del territori?

 Donem suport a iniciatives d’implicació ciutadana 
amb l’entorn com la Xarxa de Custòdia del Territori

 També som conscients de l'impacte de la nostra 
activitat quotidiana, i per això treballem amb la 
banca ètica Triodos Bank i apostem pels 
distribuïdors més pròxims i que apliquin criteris de 
sostenibilitat

 A Espai TReS ens agrada la bicicleta, i donem suport 
a la iniciativa 1 Millón de Ciclistas promoguda per 
ConBici



Serveis

 Estudis de recerca

 Estudis de bones pràctiques i benchmarking

 Seguiment i avaluació de polítiques, plans i projectes

 Organització de jornades i cursos de formació

 Conferències en seminaris i jornades

 Docència en màsters i cursos professionals, universitaris i de  
l’administració pública

Des d'Espai TReS elaborem estudis i recerques sobre els nostres àmbits 

de treball i, alhora, organitzem i participem en jornades, cursos i altres 

actes  de formació per compartir i difondre la nostra expertesa.

El coneixement
es genera i es transmet

Àrea de coneixement

Selecció de projectes realitzats

 Turisme sostenible: experiències europees aplicables a 

Catalunya

 Confluint en la cura de l’aigua. Reflexions sobre l’encaix entre 

la custòdia del territori i la Directiva Marc de l’aigua a 

Catalunya

 Coordinació acadèmica del postgrau de sensibilització 

ambiental del IUSC-UB

 Coordinació acadèmica del curs “Introducció a la  participació 

ciutadana en temàtiques territorials”

Serveis

 Estudis de recerca

 Estudis de bones pràctiques i benchmarking

 Seguiment i avaluació de polítiques, plans i projectes

 Organització de jornades i cursos de formació

 Conferències en seminaris i jornades

 Docència en màsters i cursos professionals, universitaris i de  
l’administració pública



Serveis

 Assessorament comunicatiu de projectes i plans de comunicació

 Col·laboracions en mitjans de comunicació

 Conceptualització, actualització i gestió de portals web

 Coordinació i dinamització de xarxa socials (community manager)

 Redacció i edició de publicacions tècniques i divulgatives

 Conceptualització i edició de publicacions periòdiques i butlletins 
electrònics

 Elaboració de continguts per a exposicions i plafons interpretatius

 Plantejament i elaboració de continguts per a materials divulgatius 
(audiovisuals, fulletons, pòsters, etc.)

Selecció de projectes realitzats

 Col·laboració continuada amb el portal Sostenible.cat

 Actualització, conceptualització i elaboració de continguts 

de la Plataforma Biodiversia.es 

 Conservar: com actuar a favor dels espais naturals 

(publicació)

 Ecoturisme a Catalunya. Guia per descobrir i conservar la 

natura

Vivim immersos en la 

societat de la comunicació

Àrea de comunicació

A Espai TReS generem continguts atractius i plantegem eines comunicatives 

eficaces per donar a conèixer les múltiples cares de la gestió responsable 

del territori i per sensibilitzar i implicar la ciutadania.



Serveis

 Assessorament en polítiques públiques de participació ciutadana

 Plans i processos de participació interna d’organitzacions

 Disseny i coordinació de processos de participació ciutadana i de 
concertació social

 Assessorament i suport en processos d’informació pública

 Gestió d’espais estables de participació (consells, comissions, etc.)

 Anàlisi del teixit social de territoris (mapes d’actors)

 Estudis de percepció social del territori (entrevistes, qüestionaris)

 Organització i dinamització de sessions de debat, grups de discussió 
i fòrums virtuals

 Mediació, facilitació i resolució de conflictes ambientals

Selecció de projectes realitzats

 Pla de participació del Bicicleta Club de Catalunya (BACC) 

2011-2015

 Procés participatiu vinculat a la proposta de declaració de la 

Serra de Tramuntana com a Patrimoni de la Humanitat 

 Participació ciutadana en els catàlegs del paisatge de 

Catalunya

 Procés participatiu associat a la redacció del pla de les ZEPA 

de la plana de Lleida

La participació permet a la 

societat intervenir en els assumptes

d'interès públic

Àrea de participació

Des d'Espai TReS dissenyem i executem instruments per tal que la societat 

pugui incidir en la presa de decisions que afecten el territori.



Serveis

 Acompanyament estratègic i reforçament d’entitats i xarxes

 Conceptualització de propostes tècniques per a la sol·licitud d’ajuts

 Plans d’implicació ciutadana

 Estratègies i plans d’implantació de la custòdia del territori

 Estratègies i valorització del territori i el paisatge

 Estratègies de desenvolupament ecoturístic

A Espai TReS diagnostiquem la realitat socioambiental d'un territori o 

d'una entitat i, a partir d'aquí, proposem estratègies i actuacions.

Selecció de projectes realitzats

 Pla director de la Xarxa de Custòdia del Territori (2012-2016)

 Pla d’implicació ciutadana en el Parc Fluvial del riu Ripoll al 

municipi de Barberà del Vallès (2011-2014)

 Territoris Serens: Estratègies de promoció i suport als 

productes locals

 Pla director de l’ecoturisme al municipi de Tremp

Certes accions per afavorir la

implicació ciutadana requereixen 

d'una planificació estratègica

Àrea d’estratègia



Nosaltres i els valors que ens mouen

L'equip d'Espai TReS està integrat per Xavier Basora, Jordi Romero-Lengua i 

Xavier Sabaté. La nostra formació acadèmica de base són les ciències ambientals, 

tot i que l'hem anat complementant en disciplines com la participació ciutadana, 

la comunicació i l'ordenació del territori.

Els nostres valors inspiradors i d’acció són: 

 Motivació: treballem amb empenta, alegria i il·lusió.

 Compromís: creiem en la causa per la que treballem i l’apliquem en la 
nostra vida quotidiana.

 Empatia: sabem escoltar i entendre les necessitats dels nostres clients 
i del propi territori.

 Curiositat: ens agrada explorar nous territoris i nous projectes.

 Creativitat: cerquem vies innovadores per resoldre situacions noves o 
difícils.

 Aprenentatge: ens obrim constantment a nous coneixements.

 Sinèrgia: treballem en equip i en xarxa perquè l’esforç compartit millora 
el resultat.

Creiem en la idoneïtat 

d’equips pluridisciplinars 

Comptem amb una xarxa de col·laboradors

externs d'altres especialitats professionals i, 

en la mesura del possible, busquem per a cada 

projecte els perfils professionals que millor 

s'hi adeqüen.



Xavier Basora Jordi Romero-Lengua Xavier Sabaté

Llicenciat en ciències ambientals per 
la UAB (2001) i Llicenciat en 

periodisme per la UPF (2007). 
Postgraduat en espais naturals 

protegits (2002).

x.basora@espaitres.net

@xavierbasora

Llicenciat en ciències ambientals (2001) 
i DESE en geografia per la UAB (2006). 
Tècnic urbanista i Màster professional 
d'estudis territorials i urbanístics per la 

UPC, UPF i la EAPC (2005).

j.romero@espaitres.net

@jromerolengua

Llicenciat en ciències ambientals per 
la UAB (2001), postgraduat en espais 

naturals protegits (2002) i DEA de 
Geografia Física per la UdG (2009).

x.sabate@espaitres.net

@xavisabate

Nosaltres: l’equip
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